Wodzisław Śl., dn. 28 października 2020 r.
WRZ.0022.45.2020
Protokół Nr 113/20
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wodzisławskiego
w dniu 28 października 2020 roku
Ad. 1
Starosta Leszek Bizoń otworzył posiedzenie Zarządu i stwierdził prawomocność obrad.
W posiedzeniu udział wzięli następujący członkowie Zarządu:
Leszek Bizoń- Starosta
Tadeusz Skatuła - Wicestarosta
Krystyna Kuczera - Członek Zarządu
Kornelia Newy - Członek Zarządu
Jan Zemło - Członek Zarządu
Lista obecności Członków Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto, w posiedzeniu uczestniczyli:
Michał Lorek - Sekretarz Powiatu
Adam Duży - Radca prawny
Irena Obiegły – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl.
Katarzyna Zöllner - Solowska - Naczelnik Wydziału Oświaty
Wojciech Raczkowski – Kierownik Biura Komunikacji Społecznej i Informacji
Katarzyna Froncek - Kierownik Referatu Rachunkowości Budżetowej Powiatu
Ad. 2
Proponowany porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia Zarządu i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w następujących sprawach:
a) zmiany Uchwały Nr 601/2020 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 lipca 2020 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Irenie Obiegły Dyrektorowi Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim do podejmowania w imieniu Powiatu
Wodzisławskiego wszelkich czynności związanych z realizacją programu "Opieka
wytchnieniowa" - edycja 2020, realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
b) zmiany Uchwały Nr 429/2020 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 stycznia 2020 r.
w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu
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Śląskim pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu Powiatu Wodzisławskiego wszelkich
czynności związanych z realizacją programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2019 – 2020,
c) zmiany Uchwały Nr 521/2020 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 15 kwietnia 2020 r.
w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu
Śląskim pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu Powiatu Wodzisławskiego wszelkich
czynności związanych z realizacją programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym
poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami
zakaźnymi”,
d) zmiany Uchwały Nr 1444/2018 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 8 sierpnia
2018 roku z późniejszymi zmianami w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim pełnomocnictwa do reprezentowania
oraz składania w imieniu Powiatu Wodzisławskiego oświadczeń woli w związku z realizacją
projektu pod nazwą "Pokonajmy samotność - Cieszmy się życiem!" w ramach Osi
priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne
i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych - konkurs. Numer naboru
RPSL.09.02.05-IZ.01-24-262/18,
e) zmiany Uchwały Nr 1396/2018 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 4 lipca 2018 roku
z późniejszymi zmianami w sprawie powierzenia Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim realizacji zadania pn.: "Rozbudowa budynku oraz przystosowanie
terenu przy ul. Wałowej 30 w Wodzisławiu Śląskim na potrzeby realizacji projektu pn.:
"Oaza aktywności" na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu
Wodzisławskiego.
4. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w następujących sprawach:
a) udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim, Pani Danucie Mielańczyk do samodzielnego
reprezentowania organu prowadzącego we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju
Systemu Edukacji w Warszawie wynikających z udziału Placówki w konkursie wniosków
o akredytację w programie Erasmus na lata 2021- 2027,
b) udzielenie pełnomocnictwa Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie, Pani
Izabeli Widera do samodzielnego reprezentowania organu prowadzącego we wszelkich
relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie wynikających z udziału
Placówki w konkursie wniosków o akredytację w programie Erasmus na lata 2021-2027,
c) udzielenia pełnomocnictwa Wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów
Polskich w Rydułtowach, Pani Monice Brych, do samodzielnego reprezentowania organu
prowadzącego we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie
wynikających z udziału Placówki w konkursie wniosków o akredytację w programie
Erasmus na lata 2021-2027,
d) udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu
Śląskim, Panu Czesławowi Pieczce, do podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu pt. „Platforma cyfrowa wspierająca zdalną realizację ćwiczeń
laboratoryjnych w elektrotechnice, mechatronice i automatyce” wraz z załącznikami
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w ramach programu Erasmus Plus, Sektor „Szkolnictwo wyższe”, Akcja 2 - „Partnerstwa
strategiczne na rzecz rozwoju i wymiany dobrych praktyk” - Partnerstwa na rzecz innowacji
w edukacji cyfrowej,
e) udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu
Śląskim, Panu Czesławowi Pieczce, do podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu pt. „Cyfrowa transformacja programów nauczania elektrotechniki
i elektroniki w kształceniu zawodowym” wraz z załącznikami w ramach programu Erasmus
Plus, Sektor „Edukacja szkolna”, Akcja 2 - „Partnerstwa strategiczne na rzecz rozwoju
i wymiany dobrych praktyk” - Partnerstwa na rzecz kreatywności.
5. Zaakceptowanie i skierowanie do Rady Powiatu Wodzisławskiego projektu uchwały w sprawie
uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”.
6. Skierowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie uchwalenia „Programu
współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok” do konsultacji z:
a) organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
b) Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim.
7. Zaakceptowanie rozliczenia dotacji oraz sprawozdania końcowego z wykonania zadania
publicznego pt.: „Koncert z okazji 100 lecia wybuchu I Powstania Śląskiego” realizowanego przez
Stowarzyszenie Humanistyczne: Europa, Śląsk, Świat Najmniejszy.
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne
przekazanie Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach
i Wodzisławiu Śląskim zamortyzowanego i zbędnego Powiatowi Wodzisławskiemu sprzętu
komputerowego pozyskanego w ramach projektu „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie
wykluczenie cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”, realizowanego
w latach 2013-2015.
9. Rozpatrzenie wniosku Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Wodzisławiu Śl. o udzielenie pomocy finansowej ze środków budżetu Powiatu
Wodzisławskiego na realizację zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w następujących sprawach:
a) zmiany uchwały nr 266/2019 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 21 sierpnia 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na nawiązanie z Panem Krzysztofem Kowalik z dniem
1 września 2019r. stosunku pracy na podstawie umowy o pracę, na stanowisku Dyrektora
Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu
Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, na czas określony i ustalenia wynagrodzenia
miesięcznego,
b) ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się
w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo.
11. Zaakceptowanie i skierowanie do Rady Powiatu Wodzisławskiego sprawozdania i projektu
stanowiska Zarządu Powiatu z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu.
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12. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w następujących sprawach:
a) zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2020 rok polegających
na przeniesieniu planowanych kwot między rozdziałami, rodzajami jak i grupami
wydatków, o których mowa w art. 236 ustawy o finansach publicznych,
b) zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2020 rok polegających
na przeniesieniu kwot wydatków z rezerwy ogólnej.
13. Przyjęcie i podanie do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu
Wodzisławskiego za III kwartał 2020 roku.
14. Sprawy bieżące:
a) informacja na temat stopnia zaawansowania prac nad projektem budżetu Powiatu
Wodzisławskiego na 2021 rok,
b) informacje o dokonaniu zmian planu finansowego Zespołu Szkół Ekonomicznych
w Wodzisławiu Śląskim na podstawie zarządzeń kierownika jednostki Nr 50/2020,
Nr 51/2020, Nr 52/2020,
c) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Zespołu szkół Ponadpodstawowych
w Wodzisławiu Śląskim na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 6/2020,
d) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Powiatowego Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim na podstawie zarządzenia kierownika jednostki
Nr 44/2020,
e) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Powiatowego Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 12/ZD/10/2020,
f) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Branżowej szkoły I stopnia w Radlinie
na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 51/2020,
g) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Powiatowego Ośrodka Wsparcia PERŁA
na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 18/2020,
h) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu
Śląskim na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 71/2020.
15. Wolne głosy i wnioski.
16. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 21 października 2020 r.
17. Zakończenie posiedzenia Zarządu.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął proponowany porządek obrad posiedzenia.
Ad. 3
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Irena Obiegły przedstawiła projekty uchwał
Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w następujących sprawach:
a) zmiany Uchwały Nr 601/2020 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 lipca 2020 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Irenie Obiegły Dyrektorowi Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim do podejmowania w imieniu Powiatu
Wodzisławskiego wszelkich czynności związanych z realizacją programu "Opieka
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wytchnieniowa" - edycja 2020, realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (załącznik nr 2 do protokołu),
b) zmiany Uchwały Nr 429/2020 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 stycznia 2020 r.
w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu
Śląskim pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu Powiatu Wodzisławskiego wszelkich
czynności związanych z realizacją programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2019 – 2020 (załącznik nr 3 do protokołu),
c) zmiany Uchwały Nr 521/2020 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 15 kwietnia 2020 r.
w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu
Śląskim pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu Powiatu Wodzisławskiego wszelkich
czynności związanych z realizacją programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym
poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami
zakaźnymi” (załącznik nr 4 do protokołu),
d) zmiany Uchwały Nr 1444/2018 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 8 sierpnia 2018 roku
z późniejszymi zmianami w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim pełnomocnictwa do reprezentowania oraz składania w imieniu
Powiatu Wodzisławskiego oświadczeń woli w związku z realizacją projektu pod nazwą
"Pokonajmy samotność - Cieszmy się życiem!" w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie
społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5
Rozwój usług społecznych - konkurs. Numer naboru RPSL.09.02.05-IZ.01-24-262/18 (załącznik
nr 5 do protokołu),
e) zmiany Uchwały Nr 1396/2018 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 4 lipca 2018 roku
z późniejszymi zmianami w sprawie powierzenia Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim realizacji zadania pn.: "Rozbudowa budynku oraz przystosowanie
terenu przy ul. Wałowej 30 w Wodzisławiu Śląskim na potrzeby realizacji projektu pn.: "Oaza
aktywności" na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Wodzisławskiego (załącznik
nr 6 do protokołu).
Dyrektor wyjaśniła, że przygotowany został pakiet projektów uchwał porządkujący kwestie
związane z ewentualnym zastępstwem w razie nieobecności Dyrektora PCPR, żeby w obecnej
sytuacji panującej epidemii nie spowodować, że nie będzie miał kto podpisać niezbędnych
dokumentów związanych z realizacją programów i projektów. W związku z tym, w ww. projektach
uchwał zaproponowano korektę, polegającą na tym, że Dyrektorowi PCPR upoważnionemu do
realizacji projektów wskazanych w uchwałach, umożliwia się udzielenie dalszych pełnomocnictw
do dokonywania czynności koniecznych do realizacji tychże projektów.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści ww. projektów uchwał nie wniósł uwag i podjął
w głosowaniu jednogłośnie:
a) uchwałę Nr 686/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr 601/2020 Zarządu Powiatu
Wodzisławskiego z dnia 22 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Irenie
Obiegły Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim
do podejmowania w imieniu Powiatu Wodzisławskiego wszelkich czynności związanych
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b)

c)

d)

e)

z realizacją programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2020, realizowanego ze środków
Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
uchwałę Nr 687/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr 429/2020 Zarządu Powiatu
Wodzisławskiego z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim pełnomocnictwa do podejmowania
w imieniu Powiatu Wodzisławskiego wszelkich czynności związanych z realizacją programu
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019 – 2020,
uchwałę Nr 688/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr 521/2020 Zarządu Powiatu
Wodzisławskiego z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim pełnomocnictwa do podejmowania
w imieniu Powiatu Wodzisławskiego wszelkich czynności związanych z realizacją programu
„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji
kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”,
uchwałę Nr 689/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr 1444/2018 Zarządu Powiatu
Wodzisławskiego z dnia 8 sierpnia 2018 roku z późniejszymi zmianami w sprawie udzielenia
Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim pełnomocnictwa
do reprezentowania oraz składania w imieniu Powiatu Wodzisławskiego oświadczeń woli
w związku z realizacją projektu pod nazwą „Pokonajmy samotność - Cieszmy się życiem!”
w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi
społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych - konkurs. Numer naboru
RPSL.09.02.05-IZ.01-24-262/18,
uchwałę Nr 690/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr 1396/2018 Zarządu Powiatu
Wodzisławskiego z dnia 4 lipca 2018 roku z późniejszymi zmianami w sprawie powierzenia
Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim realizacji zadania pn.:
„Rozbudowa budynku oraz przystosowanie terenu przy ul. Wałowej 30 w Wodzisławiu Śląskim
na potrzeby realizacji projektu pn.: „Oaza aktywności” na nieruchomościach stanowiących
własność Powiatu Wodzisławskiego.

Ad. 4
a), b), c)
Naczelnik Wydziału Oświaty Katarzyna Zöllner – Solowska przedstawiła projekty uchwał Zarządu
Powiatu Wodzisławskiego w następujących sprawach:
- udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim, Pani Danucie Mielańczyk do samodzielnego
reprezentowania organu prowadzącego we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu
Edukacji w Warszawie wynikających z udziału Placówki w konkursie wniosków o akredytację
w programie Erasmus na lata 2021- 2027 (załącznik nr 7 do protokołu),
- udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie, Pani
Izabeli Widera do samodzielnego reprezentowania organu prowadzącego we wszelkich
relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie wynikających z udziału Placówki
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w konkursie wniosków o akredytację w programie Erasmus na lata 2021-2027 (załącznik nr 8
do protokołu),
- udzielenia pełnomocnictwa Wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich
w Rydułtowach, Pani Monice Brych, do samodzielnego reprezentowania organu prowadzącego
we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie wynikających
z udziału Placówki w konkursie wniosków o akredytację w programie Erasmus na lata 20212027 (załącznik nr 9 do protokołu).
Naczelnik przekazała, że chodzi o trzy pełnomocnictwa dla ww. dyrektorów, które dotyczą tego
samego zagadnienia, czyli złożenia akredytacji w ramach składania wniosku do programu Erasmus
Plus. Akredytacja jest to nowość, jest to coś, co będzie ułatwiało składanie w najbliższych pięciu
latach wnioski na projekty dofinansowywane z programu Erasmus Plus. Przyznanie akredytacji
umożliwia korzystanie z ułatwionej formy wnioskowania o dofinansowanie projektów w Akcji 1
w latach 2021-2027, jest również gwarancją regularnego otrzymywania dofinansowania na działania
związane z mobilnością w ramach programu Erasmus, jeśli realizacja działań będzie przebiegała bez
zastrzeżeń. Udzielenie pełnomocnictw dla ww. dyrektorów nie oznacza, że inne szkoły nie będą
mogły składać wniosków w programie Erasmus Plus.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści ww. projektów uchwał nie wniósł uwag i podjął
w głosowaniu jednogłośnie:
- uchwałę Nr 691/2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim, Pani Danucie
Mielańczyk do samodzielnego reprezentowania organu prowadzącego we wszelkich relacjach
z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie wynikających z udziału Placówki
w konkursie wniosków o akredytację w programie Erasmus na lata 2021- 2027,
- uchwałę Nr 692/2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Pszowie, Pani Izabeli Widera do samodzielnego reprezentowania
organu prowadzącego we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji
w Warszawie wynikających z udziału Placówki w konkursie wniosków o akredytację
w programie Erasmus na lata 2021-2027,
- uchwałę Nr 693/2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wicedyrektor Liceum
Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach, Pani Monice Brych, do
samodzielnego reprezentowania organu prowadzącego we wszelkich relacjach z Fundacją
Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie wynikających z udziału Placówki w konkursie
wniosków o akredytację w programie Erasmus na lata 2021-2027.
d), e)
Naczelnik Wydziału Oświaty Katarzyna Zöllner – Solowska przedstawiła projekty uchwał Zarządu
Powiatu Wodzisławskiego w następujących sprawach:
- udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim,
Panu Czesławowi Pieczce, do podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
pt. „Platforma cyfrowa wspierająca zdalną realizację ćwiczeń laboratoryjnych w elektrotechnice,
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mechatronice i automatyce” wraz z załącznikami w ramach programu Erasmus Plus, Sektor
„Szkolnictwo wyższe”, Akcja 2 - „Partnerstwa strategiczne na rzecz rozwoju i wymiany dobrych
praktyk” - Partnerstwa na rzecz innowacji w edukacji cyfrowej (załącznik nr 10 do protokołu),
- udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim,
Panu Czesławowi Pieczce, do podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
pt. „Cyfrowa transformacja programów nauczania elektrotechniki i elektroniki w kształceniu
zawodowym” wraz z załącznikami w ramach programu Erasmus Plus, Sektor „Edukacja szkolna”,
Akcja 2 - „Partnerstwa strategiczne na rzecz rozwoju i wymiany dobrych praktyk” - Partnerstwa
na rzecz kreatywności (załącznik nr 11 do protokołu).
Naczelnik poinformowała, że pojawiła się możliwość składania do 29 października br. wniosków do
programu Erasmus, ale przez uczelnie wyższe. Zatem w przedstawionych projektach uchwał chodzi
o udzielenie pełnomocnictwa do uczestnictwa w projekcie jako partner. W obydwu przypadkach
jest to współpraca z Politechniką Śląską w Gliwicach, a także zagranicznymi uczelniami wyższymi.
Jeden z projektów dotyczy stworzenia nowych platform edukacyjnych w ramach pracy zdalnej ze
względu na Covid-19, a drugi przypadek są to warsztaty związane z elektromechaniką. W obydwu
przypadkach Zespół Szkół Technicznych będzie jednym z parterów, a Politechnika Śląska - liderem.
Wartość projektu „Platforma cyfrowa wspierająca zdalną realizację ćwiczeń laboratoryjnych
w elektrotechnice, mechatronice i automatyce” wyniesie około 105 800,00 zł. Przewiduje się 100%
dofinansowanie zewnętrzne z Programu Erasmus Plus wypłacone w dwóch transzach. Konieczne
jest zabezpieczenie środków Powiatu w 20% budżetu projektu tj. około 21 160,00 zł, planowane
do zaangażowania w styczniu 2023 r. Zwrot zaangażowanych środków nastąpi do końca sierpnia
2023 roku. Natomiast wartość projektu „Cyfrowa transformacja programów nauczania
elektrotechniki i elektroniki w kształceniu zawodowym” wyniesie około 59 800,00 zł. Przewiduje się
100% dofinansowanie zewnętrzne z Programu Erasmus Plus wypłacone w dwóch transzach. W tym
przypadku także konieczne jest zabezpieczenie środków Powiatu w wysokości 20% budżetu
projektu tj. około 11 960,00 zł.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści ww. projektów uchwał nie wniósł uwag i podjął
w głosowaniu jednogłośnie:
- uchwałę Nr 694/2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół
Technicznych w Wodzisławiu Śląskim, Panu Czesławowi Pieczce, do podpisania i złożenia
wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pt. „Platforma cyfrowa wspierająca zdalną
realizację ćwiczeń laboratoryjnych w elektrotechnice, mechatronice i automatyce” wraz
z załącznikami w ramach programu Erasmus Plus, Sektor „Szkolnictwo wyższe”, Akcja 2 „Partnerstwa strategiczne na rzecz rozwoju i wymiany dobrych praktyk” - Partnerstwa na rzecz
innowacji w edukacji cyfrowej,
- uchwałę Nr 694/2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół
Technicznych w Wodzisławiu Śląskim, Panu Czesławowi Pieczce, do podpisania i złożenia
wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pt. „Cyfrowa transformacja programów nauczania
elektrotechniki i elektroniki w kształceniu zawodowym” wraz z załącznikami w ramach programu
Erasmus Plus, Sektor „Edukacja szkolna”, Akcja 2 - „Partnerstwa strategiczne na rzecz rozwoju
i wymiany dobrych praktyk” - Partnerstwa na rzecz kreatywności.
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Ad. 5
Wicestarosta Tadeusz Skatuła przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021
rok”(załącznik nr 12 do protokołu). Przypomniał, że ww. projekt uchwały został przedstawiony
podczas poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu i z uwagi na trudną sytuację zaproponowano
pewne zmiany do jego treści. W związku z tym projekt uchwały omawiany w dniu dzisiejszym różni
się od poprzedniego wysokościami środków finansowych, jakie planuje się przeznaczyć na realizację
zadań publicznych w poszczególnych zakresach, które postanowiono zmniejszyć. Obecna sytuacja
epidemiczna uniemożliwia realizację przez organizacje pozarządowe zadań i wykorzystanie w pełnej
wysokości środków, jakie były zaplanowane poprzednio. W związku z tym na realizację Programu
planuje się przeznaczyć w 2021 r. środki w następującej wysokości:
1) wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury - kwota
planowana 15 000 zł,
2) wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie sportu - kwota planowana 22 500 zł,
3) wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa - kwota planowana
5000 zł,
4) wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia - kwota planowana
6 000 zł,
5) wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych - kwota
planowana90 000 zł.
Wicestarosta wyjaśnił, że na ostatnie zadanie proponuje się zwiększyć środki o 20 000 zł w stosunku
do roku bieżącego, gdyż w bieżącym roku organizacje pozarządowe nie zrealizują wszystkich
zaplanowanych zadań z powodu stanu epidemii. Organizacje pozarządowe składają wnioski
na nowy rok do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do dnia 30 listopada br. i można się
spodziewać, że na realizację tych zadań w 2021 r. będzie zwiększone zapotrzebowanie i dlatego też
Dyrektor PCPR zaproponowała zwiększenie tej kwoty o 20 000 zł. Wicestarosta podkreślił,
że o podziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i tak
zdecyduje Rada Powiatu Wodzisławskiego po otrzymaniu algorytmu, a zadania, które ujęte są
w omawianym Programie realizowane są w całości ze środków PFRON.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował i postanowił skierować do Rady Powiatu
Wodzisławskiego ww. projekt uchwały.
Ad. 6
Wicestarosta Tadeusz Skatuła zwrócił się o skierowanie projektu uchwały Rady Powiatu
Wodzisławskiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2021 rok” do konsultacji z:
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a) organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(załącznik nr 13
do protokołu),
b) Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim(załącznik nr 14
do protokołu).
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił skierować projekt uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”
do konsultacji z ww. podmiotami.
Ad. 7
Wicestarosta Tadeusz Skatuła zwrócił się o zaakceptowanie rozliczenia dotacji oraz sprawozdania
końcowego z wykonania zadania publicznego pt.: „Koncert z okazji 100 lecia wybuchu I Powstania
Śląskiego” realizowanego przez Stowarzyszenie Humanistyczne: Europa, Śląsk, Świat
Najmniejszy(załącznik nr 15 do protokołu). Poinformował, że Wydział Funduszy Zewnętrznych
i Zamówień Publicznych po przeprowadzonej kontroli zadania w obszarze stopnia realizacji zadania,
efektywności, rzetelności i jakości realizacji zadania, prawidłowości wykorzystania środków
publicznych otrzymanych na realizację zadania oraz prowadzenia dokumentacji związanej
z realizowanym zadaniem, stwierdził że Klub Sportowy Hetman Marklowice, wykorzystał i rozliczył
dotację w wysokości 6 085,00 zł zgodnie z jej przeznaczeniem, a także na warunkach określonych
w umowie.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował rozliczenie dotacji oraz sprawozdanie końcowe
z wykonania zadania publicznego pt.: „Koncert z okazji 100 lecia wybuchu I Powstania Śląskiego”
realizowanego przez Stowarzyszenie Humanistyczne: Europa, Śląsk, Świat Najmniejszy.
Ad. 8
Kierownik Biura Komunikacji Społecznej i Informacji Wojciech Raczkowski Podjęcie uchwały Zarządu
Powiatu Wodzisławskiego w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Powiatowemu
Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim zamortyzowanego
i zbędnego Powiatowi Wodzisławskiemu sprzętu komputerowego pozyskanego w ramach projektu
„Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczenie cyfrowemu w Subregionie Zachodnim
Województwa Śląskiego”, realizowanego w latach 2013-2015(załącznik nr 16 do protokołu).
Kierownik wyjaśnił, że ww. projekt uchwały jest kolejnym dokumentem porządkującym sprawy
związane z projektem, który się zakończył, jak również jego trwałość uległa zakończeniu. W ramach
tego projektu funkcjonowały w obu szpitalach powiatowych punkty koordynacyjne, w których
świadczono przez blisko 7 lat usługę bezpłatnego dostępu do sieci Internet. W związku z tym,
że projekt się zakończył, trzeba podjąć decyzję co do dalszych losów sprzętu w postaci 10 zestawów
komputerowych. Dyrektor PPZOZ wyraził zainteresowanie przejęciem tego sprzętu na rzecz
Zakładu, a w tym celu potrzebna jest zgoda Zarządu Powiatu.
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Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 696/2020 w ww. sprawie.
Ad. 9
Wicestarosta Tadeusz Skatuła przedstawił wniosek Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. o udzielenie pomocy finansowej w wysokości 1 000 zł ze środków
budżetu Powiatu Wodzisławskiego na realizację zadania w zakresie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej, polegającego na zakupie sadzonek drzew, krzewów i roślin ozdobnych w celu
uzupełnienia zieleni usuniętej z powodu jej złego stanu (załącznik nr 17 do protokołu). Tereny
zielone przy PCKZiU stanowią dość rozległy teren, bo to prawie 5 000 m2. Wniosek dotyczy
wykonania zadania jeszcze w roku bieżącym, przy czym Zarząd zaakceptował już wniosek tej
placówki o udzielenie pomocy finansowej w wysokości 1 000 zł ze środków budżetu Powiatu
Wodzisławskiego na rok 2020 na realizację Powiatowego konkursu ekologicznego, który ze względu
na sytuację epidemiologiczną nie odbył się w tym roku. Wobec tego PCKZiU zwraca się z kolejnym
wnioskiem, na taką samą kwotę, tylko na inne zadanie związane z ochroną środowiska. Dodał, że
w rozdziale klasyfikacji budżetowej 90095 paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia na ten
rok pozostały środki, które można by przeznaczyć na wnioskowane zadanie.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował wniosek Powiatowego Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. o udzielenie pomocy finansowej w wysokości
1 000 zł ze środków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2020 r. na realizację zadania w zakresie
ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegającego na zakupie sadzonek drzew, krzewów
i roślin ozdobnych.
Ad. 10
a)
Członek Zarządu Krystyna Kuczera przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego
w sprawie zmiany uchwały nr 266/2019 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 21 sierpnia 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na nawiązanie z Panem Krzysztofem Kowalik z dniem 1 września 2019r.
stosunku pracy na podstawie umowy o pracę, na stanowisku Dyrektora Powiatowego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,
na czas określony i ustalenia wynagrodzenia miesięcznego (załącznik nr 18 do protokołu).
Przypomniała, że Zarząd Powiatu ww. uchwałą nawiązał stosunek pracy z Panem Krzysztofem
Kowalikiem oraz ustalił jego wynagrodzenie miesięczne w kwocie 15 000 zł brutto. Obecnie
omawiany projekt uchwały dotyczy podwyższenia wynagrodzenia miesięcznego Dyrektora PPZOZ
do kwoty 16 500 zł brutto. Zwróciła uwagę na to, że jest to kwota brutto, obejmująca
wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, jak również i wysługę lat. Według obwieszczenia
Prezesa GUS z dnia 21 stycznia 2020r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2019r. wyniosło 5 367,71 zł.
Oznacza to, że maksymalne wynagrodzenie kierownika PPZOZ może wynieść 32 207 zł.
W uzasadnieniu do projektu uchwały przedstawione zostały informacje o podjętych działaniach
Strona 11 z 22

w okresie całego roku zatrudnienia Dyrektora, w tym też realizacje działań naprawczych, jak
również działania realizowane w aktualnej sytuacji, czyli stanie epidemii. Zwróciła uwagę, że nie jest
to nagroda, tylko regulacja płacy, a działania, które prowadzi Dyrektor Krzysztof Kowalik są
prowadzone w okresie bardzo trudnym, wymagającym zaangażowania większego niż w okresie
przed pandemią. Dodała, że w dniu wczorajszym został utworzony mocą decyzji Wojewody
Śląskiego oddział covidowy w Szpitalu w Wodzisławiu Śl. i przepisy, które regulują działania w tym
zakresie dotyczące wynagradzania personelu medycznego mówią o wzroście wynagrodzenia dla
kadry medycznej. Dlatego uważa, że zasadne w tym czasie jest nie tylko uregulowanie
wynagrodzenia Dyrektora do poziomu jaki miał poprzedni Dyrektor, zauważając również to, że był
to wówczas okres spokojniejszy, niż obecny pandemiczny. Teraz te działania muszą być maksymalne
i są one realizowane przez Dyrektora PPZOZ Krzysztofa Kowalika. Zaproponowała, aby do zawarcia
aneksu do umowy o pracę Dyrektora PPZOZ upoważnić Starostę Leszka Bizonia oraz jej osobę.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 697/2020 w ww. sprawie, upoważniając Leszka Bizonia - Starostę
Wodzisławskiego oraz Panią Krystynę Kuczera – Członka Zarządu do zawarcia z Panem Krzysztofem
Kowalikiem aneksu do umowy o pracę.
b)
Członek Zarządu Krystyna Kuczera przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego
w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się
w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo (załącznik nr 19 do protokołu). Przypomniała, że na
poprzedniej sesji Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia stypendium i w związku
z tym, że jest to akt prawa miejscowego został opublikowany w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego i po 14 dniach wszedł w życie. Na tej podstawie można podjąć dalsze
działania, czyli ogłoszenie naboru wniosków. Proponuje się, aby wnioski o udzielenie stypendium
przyjmowane były do 10 listopada br. W dniach 12-13 listopada br. powinno się odbyć posiedzenie
Zarządu w celu rozpatrzenia i zaakceptowania wniosków w związku z tym, że planowana wypłata
stypendiów to 15 listopada według zapisów uchwały Rady Powiatu, jednak jest to niedziela, więc
wypłata nastąpi 16 listopada. Do omawianego projektu uchwały dołączone zostało ogłoszenie
o naborze wniosków, wzór wniosku o przyznanie stypendium, jak również klauzula informacyjna,
druk wymaganego zaświadczenia z uczelni o statusie studenta, oświadczenie studenta
i zobowiązanie studenta. Wszystkie te dokumenty, które stanowią załączniki do projektu uchwały
są zgodne z zapisami uchwały Rady Powiatu i są wymagane do złożenia w przypadku ubiegania się
o stypendium.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 698/2020 w ww. sprawie.
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Ad. 11
Członek Zarządu Krystyna Kuczera przedstawiła sprawozdanie i projekt stanowiska Zarządu Powiatu
z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy
aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu (załącznik nr 20 do protokołu). Poinformowała, że
w terminie przewidzianym na przeprowadzenie konsultacji nie wpłynęły żadne opinie ani uwagi
do przedmiotowego projektu uchwały, a Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego
zaopiniowała go pozytywnie. Ponadto opinię pozytywną do ww. projektu uchwały wydała Śląska
Izba Aptekarska, jak również wszystkie gminy Powiatu Wodzisławskiego.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował i postanowił przekazać do Rady Powiatu
Wodzisławskiego sprawozdanie i stanowisko Zarządu Powiatu z konsultacji społecznych projektu
uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na
terenie Powiatu.
Ad. 12
a)
Kierownik Referatu Rachunkowości Budżetowej Powiatu Katarzyna Froncek przedstawiła projekt
uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu
Wodzisławskiego na 2020 rok polegających na przeniesieniu planowanych kwot między rozdziałami,
rodzajami jak i grupami wydatków, o których mowa w art. 236 ustawy o finansach publicznych
(załącznik nr 21 do protokołu). Kierownik poinformowała, że zmian w planie wydatków budżetu
Powiatu Wodzisławskiego należy dokonać w:
1) rozdziale 75020 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów umowy zlecenie
w związku z organizacją szkolenia pn. „Nowe prawo zamówień publicznych – wybrane
zagadnienia związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie
zamówienia w świetle nowych przepisów” (kwota 3 000 zł),
2) w dziale 801 w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia dla pracowników
pedagogicznych zgodnie z przypisanymi im godzinami w arkuszu organizacyjnym Powiatowego
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. (kwota 129 903 zł).
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 699/2020 w ww. sprawie.
b)
Kierownik Referatu Rachunkowości Budżetowej Powiatu Katarzyna Froncek przedstawiła projekt
uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu
Wodzisławskiego na 2020 rok polegających na przeniesieniu kwot wydatków z rezerwy ogólnej
(załącznik nr 22 do protokołu). Kierownik wyjaśniła, że przeniesień z rezerwy ogólnej dokonuje się
na rozdział 85218 w celu zabezpieczenia środków finansowych na roboty budowlane związane
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z zagospodarowaniem terenu w ramach realizacji zadania pn.: „Rozbudowa budynku oraz
przystosowanie terenu przy ulicy Wałowej 30 w Wodzisławiu Śląskim prosi o zwiększenie planu
finansowego”.
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu
jednogłośnie uchwałę Nr 700/2020 w ww. sprawie.
Ad. 13
Kierownik Referatu Rachunkowości Budżetowej Powiatu Katarzyna Froncek przedstawiła informację
o wykonaniu budżetu Powiatu Wodzisławskiego za III kwartał 2020 roku(załącznik nr 23
do protokołu). Kierownik przekazała, że zgodnie z art. 37 ustawy o finansach publicznych zarząd
jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany podać do publicznej wiadomości
po zakończeniu kwartału informację kwartalną o wykonaniu budżetu. W związku z tym
poinformowała, że w III kwartale 2021 r. plan dochodów został wykonany w wysokości
143 686 630,40 zł, czyli 71,17%, plan wydatków w wysokości 129 105 405,85 zł, czyli 61,45%,
w ten sposób wygenerowana została nadwyżka w wysokości 14 581 224,55 zł. Przychody zostały
wykonane na poziomie 18 818 933,04 zł, czyli 168,40%, a rozchody wykonane zostały w wysokości
2 358 979,00 zł, czyli 79,20%. Są to dane zgodne ze sprawozdaniami przekazanymi do Regionalnej
Izby Obrachunkowej.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął i postanowił podać do publicznej wiadomości informację
o wykonaniu budżetu Powiatu Wodzisławskiego za III kwartał 2020 roku.
Ad. 14
Kierownik Referatu Rachunkowości Budżetowej Powiatu Katarzyna Froncek przedstawiła informację
na temat stopnia zaawansowania prac nad projektem budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2021
rok (załącznik nr 24 do protokołu). Przekazała, że dotarła już informacja w sprawie wskaźników
dotacji celowych na 2021 r. oraz planowane kwoty dochodów z tytułu zadań zleconych. Z informacji
na temat planowanych dochodów bieżących wnika, że łączna ich wysokość w 2021 r. wyniesie
172 475 493 zł. W porównaniu do roku ubiegłego kwota ogółem jest wyższa o 7 252 996 zł.
Na to zwiększenie składa się głównie zwiększenie planu dochodów w zakresie subwencji o kwotę
3 767 917 zł, w zakresie dotacji celowych o kwotę 2 153 735 zł, gdzie zwiększenie nastąpi głównie
dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o 768 tys. zł, a także w zakresie składek
na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych, których liczba się zwiększyła z powodu sytuacji
epidemiologicznej w kraju. Dość znaczące zwiększenie nastąpi w środkach przeznaczonych
na zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności o kwotę ponad 300 tys. zł w
porównaniu do planu na rok obecny.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawioną informację.

Strona 14 z 22

Następnie Zarząd Powiatu zapoznał się z:
- informacją o dokonaniu zmian planu finansowego Zespołu Szkół Ekonomicznych w
Wodzisławiu Śląskim na podstawie zarządzeń kierownika jednostki Nr 50/2020, Nr 51/2020,
i Nr 52/2020 (załącznik nr 25 do protokołu),
- informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
w Wodzisławiu Śląskim na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 6/2020 (załącznik
nr 26 do protokołu),
- informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Powiatowego Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim na podstawie zarządzenia kierownika jednostki
Nr 44/2020 (załącznik nr 27 do protokołu),
- informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Powiatowego Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 12/ZD/10/2020 (załącznik
nr 28 do protokołu),
- informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Branżowej szkoły I stopnia w Radlinie
na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 51/2020 (załącznik nr 29 do protokołu),
- informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Powiatowego Ośrodka Wsparcia PERŁA
na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 18/2020 (załącznik nr 30 do protokołu),
- informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu
Śląskim na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 71/2020 (załącznik nr 31
do protokołu).
Członek Zarządu Krystyna Kuczera poinformowała, że w związku z trwającym postępowaniem
epidemiologicznym przyjęcia pacjentów do Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
w Wodzisławiu Śl. zostały wstrzymane – jest to informacja z dnia 22 października br. Przywrócenie
przyjmowania pacjentów nastąpi jeszcze w tym tygodniu. Jednocześnie z dniem 26 października br.
zostały wstrzymane przyjęcia pacjentów do Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym
w Wodzisławiu Śl. w związku z zachorowaniami wśród personelu. Natomiast z dniem
26 października br. decyzją Wojewody Śląskiego utworzony został w PPZOZ w Rydułtowach
i Wodzisławiu Śl. oddział covidowy. Z kolei w dniu dzisiejszym wpłynęła informacja, że Oddział
Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Geriatrycznym w Rydułtowach z dniem 27 października br.
do dnia 27 stycznia 2021 r. zostaje zawieszony. Powodem takiego działania jest fakt, że PPZOZ
został zobowiązany do utworzenia oddziału covidowego. Dyrektor argumentuje swoją decyzję tym,
że „potrzeba utworzenia rzeczonego oddziału w Szpitalu w Wodzisławiu Śl. wynika z braku
możliwości zabezpieczenia opieki anestezjologii i intensywnej terapii w szpitalu w Rydułtowach”.
Jednocześnie dyrekcja informuje, że świadczenia zdrowotne z zakresu chorób wewnętrznych
zabezpieczone będą przez Oddział Chorób Wewnętrznych w Wodzisławiu Śl. (załącznik nr 32
do protokołu).
Członek Zarządu Kornelia Newy przekazała, że 23 października br. rozporządzeniem Rady Ministrów
został ogłoszony Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów
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i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 pod nazwą
„Aktywna tablica”. W związku z tym dyrektorzy szkół powiatu wodzisławskiego planują aplikować
o dofinansowanie w ramach tego programu. Wniosek o dofinansowanie w terminie do
29 października br. zostanie złożony przez organ prowadzący do Wojewody Śląskiego
zapośrednictwem Kuratorium Oświaty w Katowicach. Program skierowany jest do szkół
ponadpodstawowych, a wsparcie finansowe może być przeznaczone na zakup sprzętu, pomocy
dydaktycznych i narzędzi do terapii, do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem
technologii informacyjno-komunikacyjnych „TIK” na zajęciach. Głównym celem Programu jest
zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie TIK w postaci nowoczesnych pomocy
dydaktycznych. Pośrednim celem jest upowszechnianie innowacji pedagogicznych w szkołach przez
wprowadzenie nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych,
mających na celu poprawę jakości pracy szkoły. Projekt będzie zrealizowany w bieżącym roku
kalendarzowym. Wartość przedsięwzięcia wyniesie 17 500,00 zł. na placówkę, w tym
dofinansowanie w 80% maksymalnie 14 000,00 zł. ze środków zewnętrznych oraz konieczne jest
wniesienie 20% wkładu własnego. Wkład własny zostanie zabezpieczony w planach finansowych
placówek.
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na złożenie wniosków aplikacyjnych w Programie
„Aktywna tablica" przez Dyrektorów następujących szkół:
- I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim,
- Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim,
- Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim,
- Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim,
- Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach.
Członek Zarządu Krystyna Kuczera przedstawiła informację na temat podejmowanych działań
i sytuacji występującej w jednostkach pomocy społecznej w związku ze stanem epidemii. W Domu
Pomocy Społecznej w Gorzycach wstępuje naprzemienny czas pracy dla pracowników administracji,
pracowników socjalnych, pracowników kuchni i pralni. Zostały zawieszone osobiste kontakty
mieszkańców z rodzinami. W okresie wrzesień-październik pozyskano kwotę 450.450,00 zł
na realizację grantu w ramach projektu „Śląskie kadry DPS vs. COViD-19”. Jeżeli chodzi o Dom
Pomocy Społecznej w Wodzisław Śląskim Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej, to sytuacja jest
też stabilna - Personel domu nie przebywa na kwarantannie ani izolacji związanej z wystąpieniem
COViD - 19. Żadna z pensjonariuszek domu nie uległa w tym czasie zakażeniu wirusem. Dom
otrzymał środki zewnętrzne w wysokości 156.600,00 zł z projektu „Śląskie kadry DPS vs. COViD 19”. Z kolei w warsztatach terapii zajęciowej zawieszone zostały zajęcia do odwołania decyzją
Wojewody Śląskiego od dnia 21 października br. Jedna z osób w jednostce prowadzonej przez
Caritas Archidiecezji Katowickiej przebywa na kwarantannie w związku z pozytywnym wynikiem
oraz 1 osoba z kontaktu z osobą zakażoną przebywa w izolacji. W Powiatowym Ośrodku Wsparcia
„Perła” działania również zostały zawieszone decyzją Wojewody, jednak uczestnicy objęci są
wsparciem psychologa oraz terapeuty. Na potrzeby placówki zakupiony został ozonator.
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W Powiatowym Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu
Śląskim obecnie przebywają: 3 osoby. Z personelu 1 osoba przebywa na izolacji w związku
z kontaktem z osobą zakażoną. Jeżeli chodzi o powiatowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, to
Zespół bezpośrednio sprawujący opiekę nad wychowankami regularnie otrzymuje wytyczne i zasady
funkcjonowania placówki w związku z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i minimalizowania ryzyka
zakażeniem się COViD - 19. Wychowawcy bezpośrednio sprawujący opiekę nad dziećmi regulują
spotkania wychowanków z rodziną oraz możliwość ich urlopowania w oparciu o wskaźnik
zachorowań i aktualną sytuację epidemiologiczną kraju, przy czym w związku z wprowadzeniem
czerwonej strefy na cały obszar Polski od dnia 24.10.2020 r. – wstrzymano urlopowania oraz
zwolnienia wychowanków poza teren placówek. W sytuacji objęcia placówki obowiązkową
kwarantanną, gotowość do pracy w warunkach izolacji społecznej deklaruje 6 pracowników. Z kolei
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim w zakresie Sekcji Wsparcia
Rodzin, Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej - zawieszono spotkania dzieci z
rodzin zastępczych z rodzicami biologicznymi na terenie PCPR. Podjęto działania mające na celu
kontynuowanie spotkań rodziców z dziećmi w formie kontaktów telefonicznych oraz komunikatora
SKYPE. Posiedzenia Zespołów ds. oceny sytuacji dziecka przebywającego w pieczy zastępczej
prowadzone są w formie zdalnej. Wszelkie zasady, które dotyczą przestrzegania wytycznych w
czasie pandemii zostają zapewnione w PCPR. W związku z sytuacją epidemiczną Zespół
dofinansowań PFRON realizuje program ,,Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym
w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnym." Moduł III - Pomoc
finansowa w ramach Modułu III udzielana osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia
zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do
dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.
W ramach Projektu „Pokonajmy samotność – Cieszmy się życiem!” prowadzony jest dzienny dom
pomocy, gdzie działania również zostały zawieszone. Personel projektu podjął działania wspierające
uczestników w ich domach, funkcjonuje również teleopieka. W przypadku projektu „Oaza
aktywności” zmieniły się zasady jego realizacji i zawieszono do odwołania działania grupowe, które
są w trakcie realizacji lub ich realizacja miała rozpocząć się w miesiącu październiku.
Wicestarosta Tadeusz Skatuła przedstawił informację na temat wsparcia udzielanego
przedsiębiorcom przez PUP w Wodzisławiu Śl. w ramach tarczy antykryzysowej. Stwierdził, że
realizacja zadań na rzecz pomocy przedsiębiorstwom, którzy ponieśli straty ekonomiczne w związku
z wystąpieniem pandemii COVID-19 dobiega końca. Zgodnie z ustawą, finansowanie wszystkich
form musi zakończyć się w roku bieżącym. W okresie od 1 do 23 października niewiele podmiotów
składało wnioski o wsparcie – zdecydowana większość uczyniła to wcześniej, najwięcej przypadło
na maj i czerwiec tego roku. Jeżeli chodzi o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorcy, to do dnia
27 października złożono 5 229 prawidłowo wypełnionych wniosków, zrealizowano wszystkie wnioski
i wypłacono pożyczki na kwotę ogółem 26,2 mln zł. Obecnie trwa procedura umarzania pożyczek.
Po upływie 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki weryfikuje się spełnienie przez Pożyczkobiorcę
warunku prowadzenia działalności przez ten okres. Pracownicy zweryfikowali i poinformowali
o fakcie umorzenia około 4,2 tysiąca mikroprzedsiębiorców. W zakresie dofinansowania części
kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców samozatrudnionych ogółem
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złożono 940 wniosków, zrealizowano wszystkie wnioski i wypłacono kwotę 4,8 mln zł. Natomiast
w przypadku dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców,
małych i średnich przedsiębiorców ogółem złożono 839 wniosków, zrealizowano 837 wniosków
i wypłacono 17,8 mln zł. Na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników kościelnej
osoby prawnej oraz jej jednostki organizacyjnej do dnia dzisiejszego wpłynęło 10 wniosków
od organizacji kościelnych, zrealizowano wszystkie wnioski i wypłacono 56,5 tys. zł. Z kolei
na niskooprocentowaną pożyczkę dla organizacji pozarządowych wpłynęły 44 wnioski, wszystkie
są zrealizowane. Wypłacono 156,5 tys. zł. Reasumując - do dnia 27 października wypłacono łącznie
kwotę 48,8 mln zł. Kwota wsparcia, o którą wnioskują przedsiębiorcy, we wszystkich złożonych
wnioskach wynosi 50,6 mln zł. Na realizację ww. zadań urząd otrzymał łącznie 56,0 mln zł,
co oznacza, że posiada jeszcze wolne środki dla firm, które jeszcze o wsparcie się nie ubiegały.
Sekretarz Michał Lorek przedstawił informację na temat pracy Starostwa Powiatowego w okresie
pandemii. Przekazał, że obsługa klienta w siedzibach Starostwa odbywa się przy zachowaniu zasad
dystansu oraz stosowaniu środków ochrony (maseczki, rękawice, przyłbice) i dezynfekcji. Środki
te dostępne są między innymi przy wejściach do budynku, stanowiskach obsługi, pomieszczeniach
komórek organizacyjnych oraz pomieszczeniach sanitarnych. Stosowana jest zasada – jeden klient –
na jedno stanowisko obsługi. Jeżeli to możliwe, klienci umawiani są za pomocą narzędzi
teleinformatycznych. Obsługa w siedzibie Starosta przy ul. Pszowskiej 92a odbywa się
w następujący sposób:
a) PZON – prowadzi obsługę klienta w wejściu do budynku na specjalnie przygotowanym
stanowisku pracy. Klient optymalnie, umówiony jest na konkretną godzinę według wcześniej
uzgodnionej telefonicznie listy przyjęć,
b) Wydział Obywatelski, Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego – obsługa
klienta realizowana jest obecnie w Wydziale lub w pomieszczeniu kancelarii,
c) Wydział Ochrony Środowiska – obsługa klienta odbywa się w przedsionku pomiędzy klatką
schodową, a korytarzem na III piętrze przy pomocy dzwonka przywołującego pracownika WOŚ,
d) Powiatowy Rzecznik Konsumenta – klient obsługiwany jest w pomieszczeniach biura, przy
pomocy dzwonka przywołującego pracownika biura,
e) Wydział Komunikacji i Transportu – przyjmuje wnioski klientów Wydziału w punkcie
informacyjnym umiejscowionym na parterze w holu budynku. Decyzje, prawa jazdy, dowody
rejestracyjne w większości przypadków wysyłane są pocztą. Tablice rejestracyjne wydawane są
w pokoju 04 na stanowiskach – po wcześniejszym telefonicznym poinformowaniu klienta.
Natomiast obsługa w siedzibie przy ul. Bogumińskiej 2 prowadzona jest w sposób następujący:
a) Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej - obsługa klienta odbywa się w salce narad
na parterze w budynku przy ul. Bogumińskiej 2,
b) Wydział Gospodarki Nieruchomościami - obsługa klienta odbywa się w salce narad na parterze
w budynku przy ul. Bogumińskiej 2,
c) klienci mogą składać dokumenty do przygotowanej urny ustawionej w wejściu głównym.
Obsługa w siedzibie przy ul. Lucjana Mendego 3 w Wydziale Geodezji odbywa się w trzech
punktach, zlokalizowanych na parterze budynku. Ponadto, opracowane są kompleksowe i
aktualizowane zalecenia dla pracowników Starostwa (intranet) dotyczące między innymi:
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a) wytycznych w zakresie noszenia maseczek oraz stosowania środków ochrony,
b) informacji o udostępnionych środkach do dezynfekcji wraz z kartami charakterystyk,
c) wytycznych do zachowania się w pracy, dystansowania się oraz organizacji stanowiska pracy
(między innymi w oparciu o wytyczne PIP).
Wytyczne te mają formę zaleceń publikowanych w intranecie. Pozwala to dynamicznie i na bieżąco
reagować na zmieniającą się sytuację. Z kolei w przypadku pracowników obsługi nastąpiło
zapoznawanie oraz instruowanie w zakresie stosowania środków do dezynfekcji oraz postępowania
z odpadami zgodnie z wytycznymi GIS. W całym Starostwie przeprowadzono w dniach 27 kwietnia
br. oraz 4 września br. analizę warunków pracy w komórkach organizacyjnych (na wszystkich
stanowiskach pracy) w aspekcie dostosowania wykonywania pracy do wymogów prawnych
związanych z COVID-19. W oparciu o przeprowadzoną analizę wykonano ocenę ryzyka zawodowego
narażenia pracowników na ryzyko związane z COVID-19. Sekretarz poinformował, że w Starostwie
zanotowano 8 pozytywnych wyników testu SARS-CoV-2. Wszystkie przypadki zostały szczegółowo
przeanalizowane w konsultacji z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną i odpowiednie osoby
zostały skierowane na kwarantannę. Sekretarz zaznaczył jednak, że pracownik może z własnej
inicjatywy przekazać pracodawcy informację o wyniku testu, jednak przepisy prawa pracy wskazują,
że inicjatywa podania danych musi być po stronie pracownika, a pracodawca nie może prosić o ich
przekazanie. Zatem nie można wykluczyć sytuacji, że pracownik miał wynik pozytywny na obecność
koronawirusa, a informacji takiej nie przekazał, tylko informację o zwolnieniu lekarskim. Sytuacja
jest na bieżąco analizowana, a Starosta codziennie zostaje zaznajomiony aktualnymi informacjami.
Starostwo jest przygotowane na zlecanie w uzasadnionych przypadkach pracy zdalnej dla
pracowników. Przygotowana jest również procedura pracy dwuzmianowej (wymaga zmiany
regulaminu pracy). Jest pełne zabezpieczenie w środki dezynfekcyjne, środki ochrony indywidualnej,
prowadzona jest na bieżąco dezynfekcja, urząd cały czas jest zamknięty dla petenta z wyjątkami
(WKT, WAB, WG, WGN, WOS, Powiatowy Rzecznik – przyjmują umówionych petentów
w wyznaczonych miejscach). Stale prowadzony jest monitoring i konsultacje z okolicznymi
jednostkami samorządu terytorialnego odnośnie przyjmowanych ograniczeń w pracy przez inne
urzędy. Następnie Sekretarz przekazał, że w dnia 16 i 22 października br. odbyła się w Starostwie
kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie działań podejmowanych przez zakład pracy w celu
zapewnienia osobom pracującym odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie
epidemii. Przeprowadzone czynności kontrolne potwierdziły, iż stanowiska pracy pracowników
zostały zorganizowane w sposób zapewniający bezpieczne warunki pracy. Stanowiska pracy
pracowników wykonujących pracę po kilka osób w jednym pomieszczeniu zorganizowano
w odległości co najmniej 1,5 m. Pracownikom zapewniono środki ochronne w postaci maseczek,
jednorazowych rękawiczek oraz środków dezynfekujących. W trakcie prowadzonych czynności
kontrolnych, polegających na sprawdzeniu pomieszczeń pracy stwierdzono, że nie we wszystkich
pomieszczeniach, w których pracownicy świadczą pracę znajdowały się dozowniki z płynem
dezynfekującym. Wydano jedno zalecenie ustne wskazujące na zapewnienie we wszystkich
pomieszczeniach, w których jest świadczona praca, dozowników z odpowiednim płynem.
W pomieszczeniach dostępnych dla petentów i osób trzecich na stanowiskach pracy pracowników
zastosowano przeźroczyste ekrany z tworzywa sztucznego, oddzielające pracowników od klientów
lub stosuje się zasadę zachowania bezpiecznego dystansu ponad 1,5 m. Przy wejściu do każdego z
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budynków, w korytarzu w widocznych miejscach umieszczono środki do dezynfekcji rąk wraz
z instrukcją ich używania. Celem zapewnienia bezpieczeństwa pracy w okresie ogłoszonej pandemii,
pracodawca wprowadził procedurę ustalenia zasad świadczenia pracy poza miejscem jej stałego
wykonywania przez pracowników Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim w okresie od
16.03.2020 r. do odwołania w związku z zagrożeniem COVID-19. Zarządzenie w tej sprawie
zobowiązało kierowników komórek organizacyjnych Starostwa do ustalenia pracy zdalnej dla
pracowników podległych komórek organizacyjnych o ile pozwalały na to warunki techniczne i
organizacyjne. Analiza warunków pracy w komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego
w Wodzisławiu Śląskim w aspekcie dostosowania wykonania pracy do wymogów prawnych
związanych z COVID-19 wykazała konieczność podjęcia działań mających na celu spełnienie wymogu
zachowania 1,5 m dystansu pomiędzy stanowiskami pracy. Do tego celu zobowiązano wdrożyć
w różnym stopniu rozwiązania organizacyjno – funkcjonalne przez poszczególnych naczelników /
kierowników komórek organizacyjnych. W międzyczasie dokonano analizy ryzyka zawodowego
i przekazano dokumenty dotyczące ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy, co też
jest zgodne z wszystkimi wytycznymi PIP. Kontrolującemu przekazano również zestawienie
dokonanych zakupów środków związanych z zabezpieczeniem budynków. Wszystkie zakupione
środki posiadają stosowne certyfikaty, karty charakterystyki i są akceptowane przez PIP.
W następnej kolejności Sekretarz poinformował, że z inicjatywy Starosty zdecydowano o wsparciu
działań Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wodzisławiu Śląskim. Od listopada kilku
urzędników wodzisławskiego Starostwa będzie pomagać sanepidowi w realizacji zadań tej instytucji.
Mowa m.in. o przeprowadzaniu telefonicznych wywiadów epidemiologicznych (ustalenie
kontaktów osoby z pozytywnym wynikiem badania w kierunku wirusa SARS- CoV-2), wpisywaniu
niezbędnych danych do formularzy i bazy danych EWP 3.0, przygotowywaniu list osób wskazanych
do badania na obecność wirusa SARS-CoV-2, a także informowaniu mieszkańców o obowiązku
odbycia kwarantanny. Urzędnicy będą też odpowiadać na pytania mieszkańców kontaktującym się
z sanepidem. Czynności te pracownicy Starostwa będą wykonywać w swoim miejscu pracy
w urzędzie, zanim to jednak nastąpi zostaną oni przeszkoleni przez sanepid. Stacja będzie też
udzielać im bieżącego instruktażu.
Starosta Leszek Bizoń przypomniał, że były zamierzenia, aby takiej pomocy sanepidowi udzielić już
wiosną, jednak wówczas ani Wojewoda ani Wojewódzki Inspektor Sanitarny nie wyrazili zgody na
taką pomoc. W tej chwili zmieniło się podejście do tego tematu i nasz sanepid uzyskał akceptację
przyjęcia takiej pomocy. Wobec tego przygotowane zostało stosowne porozumienie w tym zakresie,
jednak Starosta nie chciał go podpisać bez uprzedniego poinformowania o tym fakcie Zarządu
Powiatu. Wstępnie zakłada się, że 4 pracowników Starostwa będzie wspierać prace sanepidu przez
okres 3 miesięcy, jednak w zależności od tego jak sytuacja w kraju będzie się rozwijała, to będą
podejmowane dalsze decyzje o ewentualnym przedłużeniu tego porozumienia.
Członkowie Zarządu Powiatu nie zgłosili sprzeciwu ani żadnych uwag w ww. temacie.
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Starosta Leszek Bizoń przekazał, że w dniu poprzednim odbyło się posiedzenie Zespołu kryzysowego
w związku z pismem Wojewody śląskiego z 26 października i koniecznością utworzenia oddziału
covidowego i koniecznością zawieszenia Oddziału w Rydułtowach, bo nie ma na tylu lekarzy, żeby
można było zabezpieczyć jednocześnie ten oddział w Rydułtowach i oddział covidowy. Fakt, który
pogłębiał tą sytuacje jest to, że wcześniej wojewoda jednego z lekarzy z naszego PPZOZ przesunął
do pracy w Szpitalu w Raciborzu.
Członek Zarządu Kornelia Newy wyraziła nadzieję, że to nie jest zamknięcie Oddziału
Internistycznego w Rydułtowach, że po tym okresie zawieszenia, działalność tego Oddziału zostanie
wznowiona.
Starosta Leszek Bizoń zapewnił, że obecnie nikt nie ma takich planów, żeby likwidować ten Oddział.
Poza tym procedury likwidacji są bardzo długotrwałe, łącznie z konsultacjami, zmianą statutu
i ostateczną decyzją Rady Powiatu, więc w tym momencie na pewno takich działań się nie prowadzi
i nie ma zamierzeń w tym kierunku. Przekazał, że już wcześniej na jednej z konferencji z Wojewodą,
który zwrócił się do starostów i dyrektorów szpitali powiatowych o rozważenie możliwości
utworzenia oddziałów covidowych, zaproponował, iż taki oddział może powstać w Szpitalu
w Rydułtowach, zastrzegając jednak, iż nie ma tam zabezpieczenia lekarskiego ani pielęgniarskiego,
więc Wojewoda musiałby tam zapewnić odpowiedni personel. Na chwilę obecną nie spotkało się to
z akceptacją, Wojewoda stwierdził, że decyzja Ministra Zdrowia jest taka, żeby we wszystkich
szpitalach powiatowych tworzyć oddziały covidowe w granicach 20-30 łóżek i stąd decyzja
o utworzeniu takiego oddziału w naszym PPZOZ. Nie ma możliwości, aby utworzyć oddział covidowy
z personelem medycznym w Rydułtowach, a to by było najlepsze rozwiązanie, bo w Wodzisławiu
jest ciasno i musi być zlokalizowany w miejscu Oddziału Urazowego. Chcielibyśmy, żeby ten oddział
był zlokalizowany w Rydułtowach, bo byłby wydzielony i stanowiłby mniejsze zagrożenie, jeżeli
chodzi o pozostałych pacjentów i lekarzy, ale jedynym możliwym wyjściem jest utworzenie takiego
oddziału w Szpitalu w Wodzisławiu Śl.
Wicestarosta Tadeusz Skatuła zapytał czy wiadomo co aktualnie się dzieje z pacjentami
zawieszonego Oddziału Chorób Wewnętrznych w Rydułtowach.
Starosta Leszek Bizoń odpowiedział, że ci pacjenci, których stan zdrowia na to pozwala zostają
wypisani do domu, to samo dzieje się w Wodzisławiu Śl. na Oddziale Wewnętrznym, po to żeby
zrobić miejsce dla pacjentów z Rydułtów, którzy wymagają hospitalizacji, a jeżeli jednak tych miejsc
zabraknie, to będą szukane możliwości poza powiatem wodzisławskim. Ze wstępnych informacji
od Dyrektora PPZOZ wynika, że powinniśmy dać sobie radę w ramach naszego PPZOZ poprzez
odpowiednie przesunięcia pacjentów pomiędzy oddziałami.
Ad. 15
Nie odnotowano.
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Ad. 16
Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 21 października 2020 r. został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 17
Starosta Leszek Bizoń zakończył posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 28 października 2020 r.
Protokołowała:
Lidia Berg
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU WODZISŁAWSKIEGO
mgr Leszek Bizoń
Wodzisław Śl., dn. 4 listopada 2020 r.
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